
Chronologische evolutie van het Belgisch normatief kader met betrekking tot de ISA’s en de ISRE’s 
 

 

20
09 •15/12/2009 : 

Inwerkingtredin
g van de 
Clarified ISA’s op 
internationaal 
vlak

•Vertaling van de 
Clarified ISA’s 
(+ISRE) in 
samenwerking 
met NBA en 
CNCC : Ter 
beschikkingstelli
ng van de 
Clarified ISA’s 
vertaald naar 
het NL en het FR

•Aangenomen 
Belgische Norm 
inzake de 
toepassing van 
de ISA’s in 
België (B.S. 
16/04/2010) 

20
10 •Afronden van 

het nazicht van 
de vertalingen 
van de ISA’s 
naar het NL door 
de Europese 
Commissie 
(terminologie) 
en ter 
beschikking 
stellen op de 
website van het 
IBR

20
12 •Afronden van de 

controle van de 
vertalingen naar 
het FR door de 
Europese 
Commissie

•Toepassing van 
de ISA’s en 
ISRE’s voor de 
controle van de 
jaarrekening en 
de beoordeling 
van de financiële 
informatie bij  
entiteiten van 
openbaar 
belang

20
13 •Nieuwe en 

herziene ISA’s
Goedkeuring 
door de IAASB 
van de ISA’s met 
betrekking tot 
de 
controleverklari
ng (Auditor 
Reporting), 
toelichtingen
(Disclosures)  en 
overige 
informatie
(Other 
Information)

•Aangenomen 
bijkomende 
norm bij de in 
België van 
toepassing 
zijnde ISA’s –
Commissarisvers
lag (B.S. 
28/08/2013)

20
14 •16/04/2014 : 

Goedkeuring 
van Europese 
Verordening 
537/2014 m.b.t. 
de 
Audithervormin
g

•16/04/2014 : 
Goedkeuring 
van de Europese 
Richtlijn
2014/56/EU 
m.b.t. de 
Audithervormin
g

•Toepassing van 
de ISA’s en 
ISRE’s voor de 
contrôle van de 
jaarrekening en 
de beoordeling 
van de financiële 
informatie bij 
andere 
entiteiten 

20
16 •17/06/2016 : 

Toepassingsdat
um van de 
Europese 
Richtlijn en 
Verordening 
m.b.t. de 
Audithervormin
g

•toepassing van 
de norm tot 
wijziging van de 
bijkomende 
norm bij de in 
België van 
toepassing 
zijnde ISA’s (art. 
144, 1ste lid,  9°
W. Venn.) voor 
verslagen 
uitgebracht over 
de boekjaren 
vanaf 
01/01/2016

20
17 • Vertaling van de 

nieuwe en 
herziene ISA’s in 
samenwerking met 
NBA en CNCC : ter 
beschikkingstelling 
van de vertalingen 
naar het NL en het 
FR. De vertaling in 
het FR houdt 
eveneens rekening 
met de 
opmerkingen van 
de Europese 
Commissie in het 
Frans.

• Ontwerp van norm 
inzake de 
toepassing van de
nieuwe en 
herziene ISA’s in 
België 
(Ingetrokken)

• Ontwerp van de 
gewijzigde 
bijkomende norm 
bij de in België van 
toepassing zijnde 
ISA’s (aanpassing 
aan de 
audithervorming 
en aan de nieuwe 
en herziene ISA’s) 
(Ingetrokken)

20
18 •2de

ontwerpnorm 
tot wijziging van 
de norm  inzake 
de toepassing 
van de ISA’s in 
België (herzien 
in 2018) 

•2de ontwerp 
van bijkomende 
norm (herzien in 
2018) bij de in 
België van 
toepassing 
zijnde ISA’s 
(aanpassing aan 
de 
audithervorming 
en aan de 
nieuwe en 
herziene ISA’s)

•Goedkeuring en 
inwerkingtredin
g van de 
bijkomende 
norm (herzien in 
2018) – Nieuw 
commissarisvers
lag uitgebracht 
over de controle 
van financiële 
overzichten 
(audit)

20
19 •Goedkeuring en 

inwerkingtredin
g van de norm 
(herzien in 
2018) inzake de 
toepassing in 
België van de 
ISA’s 

•Ontwerp van 
bijkomende 
norm (herziene 
versie 2020)  bij 
de in België van 
toepassing 
zijnde ISA’s 
(aanpassing aan 
het WVV) 
(Ingetrokken)

20
20 •01/01/2020 : 

Inwerkingtredin
g van (de 
dwingende 
bepalingen van) 
het Wetboek 
van 
vennootschappe
n en 
verenigingen

•2de Ontwerp 
van bijkomende 
norm (herziene 
versie 2020)  bij 
de in België van 
toepassing 
zijnde ISA’s 
(aanpassing aan 
het WVV) 

20
21 •Inwerking-

treding 
bijkomende 
norm (herziene 
versie 2020) bij 
de in België van 
toepassing 
zijnde ISA’s –
(B.S. 
10/03/2021)

•Wijziging van de 
norm (herzien in 
2018) inzake de 
toepassing van 
de ISA's (§5)

•Ontwerp van 
norm tot 
wijziging van de 
bijkomende 
norm (herziene 
versie 2020)


